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Plats och Tid Huset kl 8.30-12.15 
Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande 

Emil Radanov (c) 
Nermin Pismo (c) 
Inga Engström (s) från kl 9.10 § 8 
Barbro Axelsson (s) i stället för Inga Engström till kl 9.10 § 8 
Lars Sällström (s)  
 
 

Övriga deltagande Kerstin Edvinsson (c)  
Lena Hesselroth (c)  
Barbro Axelsson (s) från kl 9.10 § 8 
Emil Torger till kl 9.10 § 8 
 
Ola Bengtsson, enhetschef Huset § 10 
Rebecka Andersson, kultursamordnare § 1 
 
Stefan Jacobson, kulturchef, föredragande 
Birgitta Andersson, sekreterare 

Utses att justera Lars Sällström 
Justeringens  
plats och tid 

 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 1-15 
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 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2008-01-31 
Datum för 
anslags uppsättande 2008-02-06 

Datum för 
anslags nedtagande 2008-02-28 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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KN § 1 
 
Välkommen 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna och ett speciellt välkommen 
riktades till nyanställda kultursamordnaren Rebecka Andersson som 
presenterade sig och därefter lämnade sammanträdet. 
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KN § 2 
 
Upprop och justering 
 
Upprop genomfördes. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars 
Sällström. 
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KN § 3 
 
Föredragningslista 
 
Ordförande föredrog dagens ärendelista. 
Tillkommande ärenden:  

• Val av representanter till Karlbergs Melodifestivals jury 
Ej aktuellt ärende: 

• Omdisponering av medel 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT 
 
Uppdaterad ärendelista fastställdes. 
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KN § 4 
 
Lusserocken 
 
Emil Torger deltog som jurymedlem i Lusserocken 2007-12-12 på 
Huset och rapporterade därifrån. Många duktiga unga musikgrupper, 
de flesta från Åmåls- och Mellerudsområdet, hade deltagit i det 
uppskattade arrangemanget. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
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KNs bg § 2 2008-01-16 
KN § 5 
 
Kulturnämndens organisation 
 
Nytillträdde kulturchefen informerade om att Kommunfullmäktige  
2007-12-19 § 223 har fastställt ny organisation för Kulturnämnden.  
Fr o m 2008-01-01 tillhör Kulturhuset, Kulturskolan och Huset 
Kulturnämnden. Förvaltningstillhörighet är samhällsbyggnads-
förvaltningen. En utvärdering skall ske i ärendet senast i december 
2008 och omfatta bl a om förvaltningstillhörigheten tillvaratar 
verksamhetens mål, syfte och behov på bästa sätt.  
 
Kultursamordnare Rebecka Andersson tillträdde sin tjänst 2008-01-07. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Kulturchefen får i uppdrag att göra ett grundförslag till hur utvärde-
ringsarbetet ska ske. Ärendet tas upp vid Kulturnämnden nästa 
sammanträde. 
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturchefen får i uppdrag att påbörja arbetet med utformning av en 
kulturplan. 
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KNs bg § 4 2008-01-16 
KN § 6 
 
Budgetuppföljning 2007 
 
Kulturchefen redovisar ekonomisk rapport för 2007. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde informerade kulturchefen om att det 
budgeterade underskottet på 140 000 kr i dagsläget visat sig bli 
129 000 kr. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
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KNs bg § 5 2008-01-16 
KN § 7                            Dnr 2008/00002 
 
Kulturnämndens budget och attestplikt 2008 
 
Kulturchefen redovisade kulturnämndens preliminära budget för 2008 
med attestplikt. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Informationen läggs till handlingarna och kulturchefen fick i uppdrag att 
redovisa fullständigt förslag till attestplikt vid kulturnämndens nästa 
sammanträde. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde redovisade kulturchefen förslag till 
attestpliktiga för kulturnämndens ansvarsområden 2008. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturchefens förslag till attestpliktiga för kulturnämndens ansvars-
områden 2008 fastställs. 
 
 
Delgivning: Samhällsbyggnadsförvaltningens ekonomiavdelning 
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KNs bg § 6 2008-01-16 
KN § 8 
 
Internationellt kulturellt samarbete:  
Musik- och kulturskolan som lokalt resurscentrum 
 
Under några år har Musik- och Kulturskolor i Värmland och Fyrbodal 
samarbetat med Kulturskolor i Østfold, Oslo, Akershus och Hedmark 
med att utveckla närverk för samarbete. Detta har skett bl a genom 
projekten Idavollen och UniTon. 
 
Nu vill de gå vidare och ser möjligheten att utveckla nätverken 
ytterligare i och med den nya programperioden för Interreg 2007-2013. 
 
I ett nytt samarbete mellan kommunerna i dessa län/fylke vill de 
utveckla potentialen och kompetensen hos de enskilda Musik- och 
Kulturskolorna till att bli lokala resurscentra i sin egen kommun. 
 
Initiativtagare och processvägledare är Strömstads kommun och Norsk 
Kulturskoleråd och består av ett huvudprojekt och fem delprojekt. 
Projekttiden är 3 år med början 2008-07-01. Ansökan ska inlämnas 
senast 2008-02-29. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden ställer sig positiv till projektet och ger kulturchefen i 
uppdrag att undersöka möjligheten till finansiering. 
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturchefen får i uppdrag att anmäla Åmåls kommuns intresse för 
projektet. 
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KNs bg § 7 2008-01-16   Dnr 2008/00001 
KN § 9 
 
Förslag till namnändring Hanebols Friluftsgård 
 
Bengt Malmén har inlämnat en skrivelse till Kulturnämnden med förslag 
till namnändring av Hanebols Friluftsgård till ”Hanebols Friluftsgård 
Torelund” med anledning av Tore Lundgrens engagemang i 
rekreationscentret.  
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Kommunarkivarie/antikvarien får i uppdrag att inkomma med 
synpunkter i ärendet innan det behandlas i Kulturnämnden. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde förelåg kommunarkivarie/-antikvarie 
Margareta Nilars synpunkter i ärendet. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Hanebols Friluftsgård behåller sitt ursprungliga namn.  
 
 
Delgivning: Bengt Malmén 
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KN § 10 
 
Information om Huset och dess verksamhet 
 
Sedan 2008-01-01 ingår Huset tillsammans med Kulturhuset och 
Kulturskolan i Kulturnämndens verksamhetsområde. 
 
Enhetschefen för Huset Ola Bengtsson informerade om dess lokaler, 
verksamhet och uppdrag.  
 
Kulturnämnden ajournerade sig för kafferast tillsammans med Husets 
personal. Därefter följde en rundvandring i Husets lokaler. 
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KN § 79  2007-12-06      Dnr 2007/00012 
KNs bg § 8            
KN § 11 
 
Ansökan om kulturanslag, Åmåls arbetarekommun 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har överlämnat Åmåls 
Arbetarekommuns ansökan om kulturanslag till kulturnämnden. 
Ansökan avser utgivande av en jubileumsbok om Arbetare-
kommunens historia. Inget belopp finns angivet i ansökan. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturkansliet får i uppdrag att undersöka praxis vad gäller bidrag till 
skrifter samt vilka olika praktiska möjligheter till hjälp som kan ges till 
Åmåls Arbetarekommun i samband med deras 100-årsjubileum 2008. 
 
 
Vid Kulturnämndens beredningsgrupps sammanträde 2008-01-17  
diskuterades ärendet. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Ärendet överlämnas till Kulturnämnden utan eget förslag. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde 2008-01-31 diskuterades ärendet 
återigen. Kulturchefen informerade om att ingen praxis finns sedan 
tidigare. Priset är 100 kr per skrift.  
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
10 ex köps in för att fördelas till exempelvis äldreboende eller andra 
lämpliga instanser inom kommunen. 
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KNs bg § 9 
KN § 12 
 
Konst x Design x Kreativitet 
 
Kulturnämnden har fått ett erbjudande om sommarkurs 9-27 juni 2008 
från Moa Björnson och Hilda Hallén till en beräknad kostnad av ca 
95 000 kr. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden ställer sig positiv till erbjudandet. 
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Enligt Kulturnämndens beredningsgrupps förslag.  
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KN § 13                         Dnr 2007/00010 
 
Anslag Dalslands litteraturförening 
 
Enligt Kommunstyrelsens beslut 2007-11-19 § 354 har 20 000 kr 
avsatts i 2008 års budget för Bokdagar i Dalsland i kulturnämndens 
budget. Beslut om finansiering av bidrag ska fattas av kulturnämnden. 
 
Kulturchefen har haft kontakt i ärendet med Anita K Alexandersson 
som är ansvarig för evenemanget i Håverud 25-27 juli 2008. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Bokdagar i Dalsland tilldelas de avsatta 20 000 kronorna som finns i 
Kulturnämndens budget för 2008.   
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KN § 14 
 
Delgivningar/rapporter 
 
Kulturchefen: 
 
- Planering av utvecklat samarbete med Kalle Bäckström, Saga-bion 
 
- Planerade och pågående kulturprojekt bl a ”Konstpiloten” 

samarbete med Not Quite samt ”Skapande skola” där kulturen  
och skolan samarbetar 

 
- Kulturnämnden är utsedd att testa en ny mall för kommunens 

verksamhetsredovisning, s k Testverksamhetsplan  
 

- Tackkort från kulturstipendiat 2007 Peter Bergting 
 
Ordföranden: 
 
- Presidieträffar 2008, även kulturchefen bör delta i dessa 
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KN § 15 
 
Val av representanter till Karlbergs Melodifestivals jury 
 
Karlberg Melodifestival som äger rum 7 mars 2008. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Till att delta som juryrepresentanter till Karlbergs Melodifestival 2008 
utses Emil Radanov, Kerstin Edvinsson och Lisbeth Karlsson 
alternativt Emil Torger. 
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